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  SAMEN op SCHOOL (SoS)                        BERICHT 12    24 november 2016 

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) 

In dit nieuwsbericht bundelen we de meest recente nieuwsitems over de Academische Werkplaats 

Samen op School. Deze zijn ook te lezen op de website https://samenopschool.org/nieuws/  

 

Sharon Stellaard spreekt op het Nationaal Congres Onderwijs en Jeugdhulp op 27 maart 2017 

Op maandag 27 maart 2017 vindt in congreslocatie Domstad in Utrecht het landelijke congres 

Onderwijs en Jeugdhulp plaats. Sharon Stellaard is één van de sprekers op het congres. Lees HIER 

meer. 

 

Geinteresseerden voor studiereis naar Stockholm van 5 t/m 7 april 2017? 

Van 5 t/m 7 april 2017 wordt voor de 2e keer een studiereis georganiseerd door het Nji en “A New 

Perspectieve”. Deze reis is bedoeld om te spiegelen met en inspiratie op te doen bij onze 

Noorderburen. Het thema van de reis in 2017 is “Naar vloeiende verbindingen tussen jeugdhulp en 

onderwijs”. In Zweden is de jeugdhulp al decennialang een lokale taak en de verbinding met het 

onderwijs bijna vanzelfsprekend. Het programma bestaat uit een combinatie van werkbezoeken aan 

uitvoerders van jeugdhulp, gemeenten, scholen en nationale deskundigen op het gebied van 

jeugdhulp in Zweden. Adviseurs van het NJI en reisbegeleiders van A New Perspectieve vergezellen u 

tijdens de reis, geven duiding en helpen bij het maken van de vertaalslag naar de Nederlandse 

situatie. Uw interesse kunt u (vrijblijvend) kenbaar maken via: info@anewperspective.nl 

 

2e bijeenkomst Community of Practice (CoP) 

de Brug in Zwolle 

Op woensdag 2 november 2016 organiseerden 

Lucy Wisse (orthopedagoog) en Egbert 

Kloppenburg (directeur) een 2e CoP 

bijeenkomst op speciaal basisonderwijs school 

(SBO) De Brug. Ook de gemeente Zwolle, in de 

persoon van Jan-Willem Dollekamp was 

aanwezig. HIER lees je een impressie van de 

eerste CoP bijeenkomst op 28 september 2016. 
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Aankondiging week van de implementatie van 16 t/m 20 januari 2017 

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari 2017 vindt de Week van de Implementatie plaats, met 

als thema ‘Laten zien wat werkt!’. In deze Week kunnen professionals uit de jeugdsector en publieke 

gezondheid allerlei activiteiten organiseren en/of bezoeken die te maken hebben met het 

implementeren van veranderingen. “Hoe implementeer je een interventie succesvol op alle 

basisscholen in Nederland? Wat is de beste manier om over te gaan naar zelfsturende teams? Hoe 

verbeter je als organisatie of gemeente het inkoopproces?” 

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de 

nieuwsbrief: implementatie@nji.nl. Of kijk op 

www.weekvandeimplementatie.nl.  Wil je een activiteit 

organiseren? Stuur een mail naar a.thissen@awtj.nl. 

 

De Watertuin opende haar deuren voor landelijke “inspiratie estafette” op 28 oktober jl. 

De PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het NJi en de Ministeries van OCW en VWS werken samen om een 

goede verbinding tot stand te brengen tussen het (Passend) onderwijs en de jeugdhulp. Om deze 

samenwerking vorm te geven hebben zij de ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning 

Passend onderwijs en Jeugd’ opgesteld. In dit kader organiseren zij “inspiratie estafettes” op iedere 

laatste vrijdag van de maand.  

Op de allereerste estafette op vrijdag 28 oktober jl. stelden SBO de Watertuin en de gemeente 

Almere de deuren van de school open voor bezoekers. Met als doel om van elkaar te leren en elkaar 

te helpen de samenwerking tussen onderwijs 

en jeugdhulp vorm te geven. De eerstvolgende 

estafette vindt plaats op vrijdag 25 november 

as. Lees HIER meer. 

 

 

AWTJ Samen op School één jaar onderweg 

Het is alweer een jaar geleden dat de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen 

op School (SoS) van start is gegaan. Een eerste inhoudelijke voortgangsrapportage wordt 1 december 

2016 ingediend bij ZonMw.  

 

EINDE VAN DIT 12E BERICHT 
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